
 

 
 

 

 

 

 
Afzender 

Parkway6, Veluwezoom 42, Almere 

 

Aan de bewoners in Stedenwijk-Zuid 

 

 

 
Onderwerp 

Voortgang voorbereidende werkzaamheden in verband met verbreding A6 

 

 

 

 
Parkway6 Realisation VOF is een combinatie van Dura Vermeer en Besix. 
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Geachte heer, mevrouw, 

 
In opdracht van Rijkswaterstaat werkt aannemerscombinatie Parkway6 aan de uitbreiding 
van de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost. De werkzaamheden aan de A6 
maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).  
Met deze brief informeren we u over de voortgang van de werkzaamheden en de hinder 
die dit mogelijk voor u geeft.  
 
Zoals aangekondigd in de brief van december 2016 zijn we per 2 januari 2017 gestart. In 
die brief hadden we aangegeven dat we aan twee kanten zouden starten. Echter, de 
werkzaamheden vanaf de Vaalsgracht gaan binnenkort pas starten. 
Dit heeft ermee te maken dat nog niet alle gronden waren vrijgegeven aan Parkway6. 
Inmiddels is dit wel het geval en starten we snel met het graven van de watergang achter 
de Heerlenstraat. 
 
Grond wordt opgeslagen 
De grond die we weghalen slaan we tijdelijk op het terrein achter de Deurnestraat en 
Heerlenstraat op, voorbij de hoogspanningskabels. De opgeslagen grond zal ongeveer 3 
meter hoog worden en blijft daar een jaar liggen. Over ongeveer een jaar gaan we de 
watergang naast het Burgerspad dempen met deze grond. Onderhoud en beheer van dit 
gronddepot ligt bij Parkway6. 
De nog aanwezige bomen achter de Heerlenstraat blijven behouden.  
 
Tussen welke tijden wordt er gewerkt? 

De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tot eind februari 2017. De 

machines worden om 06.45 uur opgestart om warm te draaien. Vanaf 07.00 uur gaan ze 

beginnen met de werkzaamheden tot circa 17:00 uur. 

Verkeersmaatregelen 

Vanwege de werkzaamheden zijn delen van het Spanningsveldpad gedurende deze 

periode afgesloten. Omleidingsroutes staan ter plaatse aangegeven. Het Burgerspad blijft 

gedurende deze werkzaamheden open. Bouwhekken zorgen er voor dat de 

werkzaamheden zijn afgeschermd.  
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Meer informatie 

Meer informatie over de verbreding van de A6 tussen Almere Havendreef en Almere 

Buiten-Oost vindt u op de website van Rijkswaterstaat www.bezoekerscentrum.rws.nl.  

U kunt zich daar ook abonneren op de nieuwsbrief van het project. Voor vragen of 

opmerkingen over het project kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn van 

Rijkswaterstaat 0800 8002. 

Hopelijk hebben we u hiermee voldoende geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 
Parkway6 

 
Erik Stoelinga 

Projectdirecteur 

 

 


